รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หองประชุมปาริฉัตร ชั้น ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
---------------------------ผูมาประชุม
๑. อาจารยสายพิณ วิไลรัตน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประธาน
๒. นายนนทพัทธ นวลนิ่ม
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๓. นางสาวพยอม ธนมี
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๔. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๕. นางสาวกันยารัตน หนูสุข
เจาหนาที่บริหารงาน
๖. นางสาววัลภา ทับแกว
เจาหนาที่บริหารงาน
๗. นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ
นักวิชาการพัสดุ
๘. นางลลิดา นันทวงศ
เจาหนาที่บริหารงาน
๙. นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๐. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๑๑. นางสำราญ ชูจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๒. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๓. นางสาววรรณา เหมทานนท
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๔. นางสาวธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๕. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๖. นางสาววิชชชุดา ชวยพิชัย
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๗. นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๘. นางสุภาพร สิกพันธ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๙. นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ
ผูปฏิบัติงานบริการ
๒๐. นายลำพูล ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต
๒๑. นายสุรศักดิ์ วงศสันติ
เจาหนาที่บริหารงาน
เลขานุการ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื ่ อครบองค ประชุ ม หัวหน าฝ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๑ เรื่อง โครงการฝกอบรมหลักสูตร "พัฒนานักสรางสุขขององคกร (สนอ.)
เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ฝ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“พัฒนานักสรางสุขขององคกร (สนอ.) เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด
จั งหวั ด สงขลา บรรยายและจั ดกิ จ กรรมโดยวิทยากร คือ อาจารยป รีดา ตัน ติเวสส และอาจารยส มนึ ก
ซันประสิทธิ์ โดยมีผูเขารวมทั้งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
มติ

รับทราบ

๑.๑.๒ เรื่อง โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ฝ า ยบริ ห ารกลางและทรัพยากรบุค คล จัดโครงการเตรีย มและพัฒ นาผูบ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยทักษิณ คาบที่ ๑๘-๒๐ และปดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบลูโซเทล
สมารท กระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุน
ใหมีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต เพื่อเสริมสรางทักษะการเปนผูนำ/ผูบริหาร และเสริมสรางทักษะ
การคิด วิเคราะห และการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปดกวาง และเพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถ
ประยุ ก ต ค วามรู  และประสบการณ ท ี ่ ไ ด ร ั บ ไปใช ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ การบริ ห ารจั ด การองค ก ร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มติ

รับทราบ

๓
๑.๑.๓ เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุ ค คล
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒๘ ตัวชี้วัด โดยตั้งคาเปาหมายทาทายสูงจากผลการดำเนินงาน
ที่ผานมา และสอดคลองกับคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย
คำรับรองการปฏิบัติงาน
สวนที่ ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่ว
ทั้งองคกร (EdPEx)
สวนที่ ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗)
๒.๑ ตัวชีว้ ัดที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย (Process Owner) ()
๒.๒ ตัวชีว้ ัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง
EdPEx และตัวชี้วัดตามพันธกิจ ()
๒.๓ ตัวชีว้ ัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ)
๒.๔ ตัวชีว้ ัดที่ หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย ()
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด

จำนวน น้ำหนัก คะแนน คะแนน
ตัวชี้วัด (รอยละ) เฉลี่ย ถวงน้ำหนัก
๑
๔๐
๓.๐๐
๑.๒๐
๒๗
๔

๖๐
-

๓.๐๐
-

๑.๘๐
-

๗

-

-

-

๒
๑๔

-

-

-

๒๘

๑๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

อาจารยสายพิณ วิไลรัตน รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุ คคล
ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบและเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) องคประกอบการประเมิน
๒)

องคประกอบการประเมิน
๑. การประเมินเชิงปริมาณ
๒. การประเมินเชิงคุณภาพ
๒.๑ การบรรลุคาเปาหมาย
๒.๒ แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป
(ระดับแนวโนมที่ดีขึ้นหรือลดลง)
รวม

รอยละ
๖๐
๔๐
(๒๕)
(๑๕)
๑๐๐

๔
๒) เกณฑการประเมิน
๒.๑ เกณฑการประเมินเชิงปริมาณ (รอยละ ๖๐)
๑) สวนงานที่ไมมีคะแนนผลการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๖๒ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) พิจารณาจากผลการประเมิน
ตามลำดับคะแนนที่กำหนด
๒) สวนงานที่มีคะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ พิ จ ารณาจากคะแนนผลการประเมิ น EdPEx (ร อ ยละ ๖๐)
และคะแนนพัฒนาการ (รอยละ ๔๐)
๓) สวนงานอื่นและหนวยงานบริหาร ใชผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
๒.๒ การประเมินเชิงคุณภาพ (รอยละ ๔๐)
๑) การบรรลุเปาหมาย (รอยละ ๒๕) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานใน
ปที่ผานมา พิจารณาจากระดับความทาทายในการกำหนดคาเปาหมาย และระดับการ
บรรลุเปาหมาย
๒) แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป (รอยละ ๑๕) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัด
ที่มีผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป
มติ

รับทราบ และใหบุคลากรรวมกันสนับสนุนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

๑.๑.๔ เรื่อง การบริหารจัดการเอกสารเพื่อเตรียมความพรอมการเคลื่อนยาย
ไปอาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ
ตามที่ ฝ  า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล มี แ ผนการเคลื ่ อ นย า ยสำนัก งาน
จากอาคารสำนั ก งานอธิ ก ารบดี (อาคาร ๗) ไปยั ง อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงขอใหบุคลากรเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารที่จะนำไปยังอาคารใหม และทำลาย
เอกสารที่ไมตองการ
มติ

รับทราบ

๕
๑.๑.๕ เรื่อง ที่ประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนาสำนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณไดกำหนดใหมีที่ประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนา
สำนั ก งาน ตามคำสั ่ ง ที่ ๓๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวั น ที ่ ๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ มี ก ำหนดการประชุ ม ทุ ก เดือน
โดยมีบทบาทและหนาที่ในการระดมความคิดเห็นและใหคำปรึกษาหรือขอเสนอแนะตออธิการบดีในดานการ
บริหารและดานวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือปฏิบัติหนาที่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มติ

รับทราบ

๑.๒.๖ เรื่อง โครงการอธิการบดีพบประชาคม
ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอธิการบดีพบประชาคม เมื่อวันที่
๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา เพื่อสื่อสารและสราง
ความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และถายทอดแผนกลยุทธและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยชวง ๕ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ใหประชาคมทุกภาคสวนไดรับทราบเพื่อใหการทำงาน
ทุกระดับสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และเปนเวทีเปดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาคม
ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทิศทาง
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่อง งบประมาณฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (รายงานสถานะ
คงเหลือ) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

คุ ณ ธั น ยธรณ สุ ท ธิ พ งศ แจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบรายงานสถานะการเงิ น
ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจำแนกประเภทตามเงิน
อุดหนุนรัฐบาล เงินรายได เงินรับฝาก และรายไดบริการวิชาการ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๖
เงินอุดหนุนรัฐบาล
หมวด

งบประมาณ

คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
เงินอุดหนุน
รวม

๕๕๙,๘๐๐.๐๐
๕๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๒๓๖,๘๐๐.๐๐

เบิกจาย
๙๓,๓๐๐.๐๐
๖๔,๒๙๓.๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๑๕๗,๕๙๓.๐๐

คิดเปน
รอยละ
๑๖.๖๗
๑๒.๒๐
๙๘.๕๒
๙๐.๔๐

คงเหลือ

คิดเปน
รอยละ

๔๖๖.๕๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓
๔๖๒,๗๐๗.๐๐ ๘๗.๘๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๔๘
๑,๐๗๙,๒๐๗.๐๐ ๙.๖๐

เงินรายได
หมวด

งบประมาณ

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
รวม

๑,๘๖๐,๓๐๐.๐๐
๑๒๘,๖๐๐.๐๐
๕,๖๗๐,๐๐๐.๐๐
๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๘,๒๓๘,๙๐๐.๐๐

คิดเปน
รอยละ

คงเหลือ

คิดเปน
รอยละ

๒๖๙,๔๒๘.๘๐
๑๔,๙๕๕.๐๔
๑,๕๓๕,๕๒๔.๐๐
๑๒๗,๕๙๗.๐๐
๑,๙๔๗,๕๐๔.๐๔

๑๔.๔๘
๑๑.๖๓
๒๗.๐๘
๒๒.๐๐
๒๓.๖๔

๑,๕๙๐,๘๗๒.๒๐
๑๑๓,๖๔๔.๙๖
๔,๑๓๔,๔๗๖.๐๐
๔๕๒,๔๐๓.๐๐
๖,๓๒๑,๓๙๕.๙๖

๘๕.๕๒
๘๘.๓๗
๗๒.๙๒
๗๘.๐๐
๗๖.๓๖

เบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

คงเหลือ

คิดเปน
รอยละ

เบิกจาย

เงินรับฝาก เงินกองทุน รายไดบริการวิชาการ
หมวด

งบประมาณ

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย
- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เงินรับฝากมหาวิทยาลัย
- เงินรับฝากฝายบริหารกลางฯ
- โครงการมหาวิทยาลัยแหง
ความสุขฯ)
เงินกองทุน
รายไดบริการวิชาการ

๗๗,๗๘๒,๒๒๓.๐๔

๑,๐๐๐,๑๐๐.๐๐ ๑.๒๙

๗๖,๗๘๒,๑๒๓.๐๔ ๙๘.๗๑

๔,๗๙๑,๑๔๘.๒๒

๒๓๐,๒๙๘.๐๐ ๔.๒๔

๔,๕๖๐,๘๕๐.๒๒ ๙๕.๗๖

๒,๗๓๘,๔๓๙.๘๐
๓๕,๓๔๔.๐๐

๒๔,๓๒๐.๐๐ ๐.๘๙
๐.๐๐ ๐.๐๐

๒,๗๑๔,๑๑๙.๘๐ ๙๙.๑๑
๓๕,๓๔๔.๐๐ ๐.๐๐

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ )
มติ

รับทราบ และควรใหการใชจายและเบิกจายงบประมาณดำเนินไปตามแผนที่กำหนด

๗
๑.๒.๒ เรื่อง การประชุมรับฟงการชี้แจงหลักเกณฑการมอบรางวัลองคกร
โปรงใส ครั้งที่ ๑๐
คุ ณวั ล ภา ทั บ แกว แจงใหที่ป ระชุมทราบรายงานการประชุ มรับ ฟงการชี ้ แ จง
หลักเกณฑการมอบรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุม
นนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี วาการจัดมอบรางวัล องค กรโปร งใส ครั้งที่ ๑๐
เพื่อเปนการเชิดชูองคกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรงและสุจริต โดยเกณฑจะพิจารณาจากทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร นอกเหนือจากขอมูลตามใบสมัครแลว ทางอนุคณะกรรมการยังพิจารณาจากขอรองเรียน
สื่อมวลชน และอาจมีการขอไปเยี่ยมเยียนหนวยงาน โดยกำหนดการสงใบสมัครตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มติ

รับทราบ

๑.๒.๓ เรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
คุณธันธรณ สุทธิพงศ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางวา สืบเนื่องจากฝายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไดมีขอสังเกตจากการตรวจสอบขอมูล
การเผยแพร ข  อ มู ล ข าวสารด านการจั ด ซื ้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ บ นเว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย พบว า
การเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาว ยังไมถูกตอง ครบถวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับทำให
การคนหารายการตาง ๆ คอนขางหายาก เนื่องจากมีขอมูลการประชาสัมพันธดานอื่น ๆ จำนวนมากปะปนกัน
ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน ไดพัฒนาระบบการเผยแพรขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางระบบใหม
โดยกำหนดใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานพัสดุของสวนงาน/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย เปนผูเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซต และใหหัวหนาเจาหนาที่ของสวนงาน/หนวยงานนั้น ๆ เปนผูอนุมัติ
การลงประกาศเผยแพรบนเว็บไซต
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๔ เรื่อง โครงการแปลงปลูกผักเพื่อนอง
คุณวิชชุดา ชวยพิชัย แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการแปลงปลูกผักเพื่อนอง
ในวั น ศุ กร ที ่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรีย นตำรวจตระเวนชายแดนบานหาดทราย อำเภอสะบายอย
จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตและบุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนากับชุมชนเพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการเรียนรู มีความสมัครสมานสัมพันธสามัคคีในการมีสวนรวมตอการชวยเหลือสังคม ปลูกฝงจิตสำนึก
คุณธรรมและจริยธรรมใหรูจักเสียสละตอสังคม ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
มหาวิทยาลัยแหงความสุข : การสรางสุขภาวะในองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยูใน
ระหวางการดำเนินงานจัดทำแปลงผักลอยฟาและโครงสรางของไฮโดรโปนิกส ทั้งนี้ หากบุคลากรที่มีความสนใจ
จะเขารวมโครงการดังกลาว สามารถแจงชื่อไดที่คุณวิชชุดา ชวยพิชัย
มติ

รับทราบ

๑.๒.๕ เรื่อง การเพิ่มขอมูลภายในระบบบุคลากร
คุ ณปุ ญ ชรั ส มิ ์ บุญ รักษา แจงวาขณะนี้ ฝ  า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
ดำเนิ น การบั น ทึ ก ข อ มู ล ภายในระบบบุ ค ลากรเกี ่ ย วกั บ ข า ราชการที ่ เ ปลี ่ ย นสถานภาพตั ้ ง แต
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหมีความสมบูรณ ครบถวน ทั้งนี้ หากบุคลากรที่มีความตองการใชขอมูลดังกลาว สามารถ
ติดตอมายังคุณปุณชรัสมิ์ บุญรักษา
มติ

รับทราบ

๑.๒.๖ เรื่อง การบรรยายผลิตภัณฑยูนิต ลิงคและกองทุนรวม
คุณสำราญ ชูจันทร แจงวาบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเขาพบ
ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เพื ่ อ บรรยายผลิ ต ภั ณ ฑ ย ู น ิ ต ลิ ง ค แ ละกองทุ น รวม
ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผานระบบ Cisco Webex Meetings
มติ

รับทราบ

๙
๑.๒.๗ เรื่อง โรงพยาบาลราษฎรยินดี มอบสวนลดคาหองและคาอาหาร
(กรณีผูปวยใน)
คุณสำราญ ชูจันทร แจงวาโรงพยาบาลราษฎรยินดี อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
มอบสวนลดพิเศษจากสวนเกินคาหองและคาอาหาร ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและสมาชิกสมทบ (บุตรและคูสมรสของพนักงานมหาวิทยาลัย) โดยใหสิทธิ์นอนพักรักษา ชั้น ๓
แคทลียา Studio และชั้น ๔ จัสมิน studio โดยไมตองจายสวนเกินคาหองพักและคาอาหาร ภายในวงเงิน
๒,๐๐๐ บาท เริ่มใชสิทธิ์ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื ่ อ วั น อั ง คารที ่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๑๐ น. นั ้ น ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได แ จ ง เวีย น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแผนใหสอดคลองตามแผนกลยุ ทธมหาวิทยาลัยทั กษิณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ นั้น
บัดนี้ไดดำเนินการเรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ )

๑๐
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับคานิยมใหม โครงการ/กิจกรรมของฝายที่เกี่ยวของ
กับคานิยมจะตองปรับใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการ/กิจกรรมของภารกิจสื่อสารองคกรยังคงเปนกิจกรรมเดิมที่ไมแตกตางจากปที่
ผานมา ปการศึกษาตอไปควรปรับใหมีโครงการใหมเพื่อมุงเนนประสิทธิผลใหมากขึ้น
๓. โครงการ/กิจกรรมในกลยุทธที่ ๕.๕ พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่รับผิดชอบรวมกับฝายตรวจสอบภายในมอบคุณลลิดา นันทวงศ ดำเนินการ
๔. การยกรางหลักเกณฑในโครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง (สายสนับสนุน) (ยกยอง
เชิดชูเกียรติใหผูประพฤติตนและปฏิบัติงานดี) มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการและจัดทำแผนเวลาใหชัดเจน
มติ
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๓
๒. มอบบุคลากรที่เกี่ยวของดำเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ประชุม
๔.๒ เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓
ด ว ยข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ
การดำเนินงานที่เกี่ยวของในขอ ๑๗ (๓) ที่กำหนดความหมายของพนักงานพิเศษ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากบุคคลภายนอก เพื่อใหดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ หรือตำแหนง
ที่ปรึกษาอธิการบดี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหนงที่แนนอน หรือดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ สายคณาจารย
ซึ่งมีระยะเวลาการจางที่แนนอน และมีลักษณะการจางหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยปกติ โดยการปฏิบัติงานจะเกี่ยวของกับการจัดทำสัญญา สวัสดิการ การจัดทำบัตร เปนตน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)

๑๑
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. พนักงานพิเศษ ที่ดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ หรือตำแหนงที่
ปรึกษาอธิการบดี จะไมสามารถขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไดเหมือนกับตำแหนง
ประเภทวิชาการ สายคณาจารย
๒. การจัดทำสัญญาจาง ควรหารือกับฝายแผนงานเพื่อดูกรอบการจาง สำหรับบัตรพนักงาน
ตองดูตามระยะเวลาการจาง
มติ มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับการดำเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๖๓
๔.๓ เรื่อง กำหนดภาระงานของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ตามที่ไดกำหนดใหบุคลากรจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยในสวนผลสัมฤทธิ์ของงานประกอบดวย
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ภาระงาน
ภาระงานหลัก
ภาระงานรอง
งานอื่น ๆ
งานเชิงพัฒนา
ประสิทธิภาพของงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของฝาย
(เฉพาะลูกจางของมหาวิทยาลัย)

น้ำหนัก
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ
รอมติที่ประชุมฝาย
๕
๑๐
๑๐
๕

ในการนี้ หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารกลางและทรัพ ยากรบุค คล จึ ง เสนอที่ป ระชุม พิจ ารณากำหนด
ภาระงานรอง (ผู  ป ฏิ บ ั ติ งานแทนของแต ละบุคคล) และพิจ ารณาการพัฒ นางานของฝาย (เนน ปรับปรุง
กระบวนการทำงานหลักของฝาย) และกำหนดภาระงานที่ยังไมมีผ ูรับผิ ดชอบรวมถึงมอบหมายภาระงาน
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนาสำนักงาน (นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ)
๒. งานประชาสัมพันธของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
๓. การเบิกจายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย (นางสาวทัศนีย ศรีจันทร)

๑๒
๔. การตอเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นางสาวกันยารัตน หนูสุข)
๕. การสรรหา คัดเลือก ลูกจางของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และจัดทำคำสั่งจางลูกจางของ
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่ไดรับการจางตอเนื่องในแตละปงบประมาณ (นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ )
ที่ประชุมมีข อสังเกตและข อเสนอแนะเกี่ยวกับ การกำหนดคาน้ำหนักของภาระงานรอง
เพื ่ อปฏิ บ ั ต ิ งานแทนบุ คลากรที ่ ล า/ไม ส ามารถปฏิ บ ัต ิห น าที่ ไ ด ใหกับ บุค ลากรทุ ก คน อาจไมเหมาะสม
เพราะภาระงานแตละประเภทของแตละบุคคลมีบริบทการทำงานที่แตกตางกัน บางงานสามารถรอหรือนำไป
ปฏิ บ ั ต ิ ง านอกเวลาได เ มื ่ อ ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านไม อ ยู  จึ ง ไม ค วรนำมาคิ ด ค า น้ ำ หนั ก จึ ง เห็ น ควรเลื อ กเฉพาะ
บางงานที่ตองบริการตอผูรับบริการเมื่อมาติดตอ
มติ
๑. เห็นชอบกำหนดภาระงานเพิ่มเติมใหกับบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลำดับ
ภาระงาน
๑. การประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนา
สำนักงาน
๒. งานประชาสัมพันธของฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล
๓. การเบิกจายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางของมหาวิทยาลัย
๔. การตอเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
๕. การสรรหา คัดเลือก ลูกจางของมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน และจัดทำคำสั่งจางลูกจางของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ที่ไดรับการจางตอเนื่องในแตละ
ปงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
มนัสนันท แกวคีรีวรรณ
สุรศักดิ์ วงศสันติ
ทัศนีย ศรีจันทร
กันยารัตน หนูสุข
จิรัญญภา ฤทธิ์ทอง

๑๓
๒. เห็นขอบกำหนดภาระงานรองที่ตองบริการผูรับบริการและกำหนดผูรับผิดชอบทดแทน
บุคลากรที่ลา/หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ดังนี้
ลำดับ
ภาระงาน
๑. การเบิกเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ
๓. งานศพ ประสานรถและสวนงาน
๔.
๕.
๖.
๗.

สิทธิประโยชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ประกันสังคม
หนังสือรับรอง ธนาคารตาง ๆ
เบิกจายเครื่องหมายของผูปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบรอง
ปุณญาดา สุวรรณมณี
สำราญ ชูจันทร
เพ็ญฉาย กุลโชติ/
ลลิดา นันทวงศ
ธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
ปุณญดา สุวรรณมณี
กันยารัตน หนูสุข
ธันยธรณ สุทธิพงศ /
พยอม ธนมี

ทั้งนี้ภาระงานทำบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ บำเหน็จบำนาญ (บำเหน็จดำรงชีพ ๖๕/๗๐ หนังสือแสดงเจตนา กูบำเหน็จรายเดือน) เลขานุการ
อธิการบดี (การแตงตั้งรักษาการแทน/การเดินทางไปราชการ) ใหไปแจงเวียนเพื่อกำหนดผูรับผิดชอบ
๓. ภาระงานการพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล รับไปดำเนินการ
๔. เห็นชอบลดคาน้ำหนักเชิงพัฒนาลงเหลือรอยละ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การจัดโครงการสรางสามัคคีของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดโครงการสรางสามัคคีของฝายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคลในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ หัวหนาฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวันจัดโครงการดังกลาว
มติ
๑. เห็นชอบกำหนดจัดโครงการสรางสามัคคีของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ใน
วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. มอบคุ ณ ปุ ณ ญาดา สุ ว รรณมณี จั ด ทำโครงการและกำหนดรู ป แบบกิ จ กรรมตาม
ความเหมาะสม

๑๔
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาที่บริหารงาน
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูตรวจบันทึกการประชุม

